BROCĒNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES
26.09.2019. plkst.16.00
SĒDES DARBA KĀRTĪBA
1. Informācija starpsēžu laikā.
2. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 28.03.2019. saistošajos
noteikumos Nr.2 „ Par Brocēnu novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 2016.gada 20.aprīļa
saistošajos noteikumos Nr.8 „Brocēnu novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr.13 “Grozījumi Brocēnu novada pašvaldības 27.06.2019.saistošajos
noteikumos Nr.5 “Par papildus materiālo palīdzību Brocēnu novadā”” pieņemšanu.
5. Par 22.08.2019. lēmuma ,,Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma –
dzīvokļa ,,Dūži”-1, Cieceres pagastā, Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai”
atcelšanu.
6. Par papildus finansējumu Blīdenes kultūras namam.
7. Par papildus finansējumu Remtes kultūras namam.
8. Par sadarbību projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”.
9. Par Brocēnu novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma ,,Lubenieku zeme”, Remtes
pagastā, Brocēnu novadā nodošanu publiskai atsavināšanai.
10. Par izmaiņām atsavināšanas komisijas sastāvā.
11. Par izmaiņām metodiskās apvienības komisijas sastāvā.
12. Par pašvaldībai piekrītošās zemes nomu zemnieku saimniecībai “Ziemeļnieki” Gaiķu pagastā.
13. Par pašvaldībai piekritīgās zemes nomu Aigaram Vālem Remtes pagastā.
14. Par nekustamā īpašuma nosaukuma un lietošanas mērķa noteikšanu Cieceres pagastā.
15. Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienībā “Mazplāmši” Blīdenes
pagastā.
16. Par aktualizētā mežaudžu novērtēšanas plāna apstiprināšanu.
17. Par aktualizēto pazemes aktīvu novērtēšanas plāna apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Remtes pagastā.
19. Par biedrības “VK Saldus” projekta “Volejbola treniņu efektivitātes celšana” līdzfinansējumu.
20. Par biedrības “Brocēnu hokeja klubs” projekta “Ekspozīcijas “Brocēnu futbola vēstures zelta
mirkļi” papildināšana” līdzfinansējumu.
21. Par biedrības “Brocēnu hokeja klubs” projekta “Kāpsim kopā” līdzfinansējumu.
22. Par biedrības “EB fitness” projekta “Laiks sev - veselības vingrošana māmiņām”
līdzfinansējumu.
23. Par biedrības “Novusa klubs “Jaunpils”” projekta “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Remtes
pagasta sporta bāzei” līdzfinansējumu.
24. Par biedrības “Brocēnu un Saldus Jātnieku Klubs” projekta “Telts – vieta, kur iepazīt zirgus no
krēpju galiem līdz pakaviem” līdzfinansējumu.
25. Par biedrības “Mantinieki” projekta “Latvijas Neatkarības kara piezīmes Brocēnos”
līdzfinansējumu.
26. Par biedrības “Laikavots” projekta “Svinīgs pasākums Latvijas audžuģimenēm 15 gadu jubilejā”
līdzfinansējumu.
27. Par biedrības “Gaiķu varavīksne” projekta “Atrodi savu talantu!” līdzfinansējumu.
28. Par Blīdenes evaņģēliski luteriskās draudzes projekta “LAPENES atjaunošana” līdzfinansējumu.
29. Par biedrības “Saldus un Brocēni RažoJums” projekta “Dari ko darīdams – dari no sirds”
līdzfinansējumu.
30. Par biedrības “Saldus jauniešu dome “Es un mēs”” projekta “Sakop un ieraugi” līdzfinansējumu.
31. Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Kalnsētas garāžas”,
Kalnsētas, Cieceres pagasts, Brocēnu novads.
32. Par Saldus ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu saskaņošanu.
33. Par zemes gabala atdalīšanu no nekustamā īpašuma „Pastari”, Gaiķu pagasts, Brocēnu novads.

34. Par zemes gabalu atdalīšanu no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Pie apakšstacijas”, Brocēni,
Brocēnu novads.
35. Par zemes gabala atdalīšanu no pašvaldībai piekritīgā zemes gabala „Garāžas”, Brocēni, Brocēnu
novads.
36. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu robežu pārkārtošanai nekustamajiem īpašumiem
„Ārīši” un ”Mazvēzīši”, Emburga, Cieceres pagasts, Brocēnu novads.
37. Par zemes ierīcības projekta lietas apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ozolīši”, Cieceres
pagasts, Brocēnu novads.

